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Look at the given picture and choose the best answers to A 
and B. (Item 1)  
1.  

   
 A : Where is the man? 
   (1) He’s in his friend’s house. 
   (2) He’s cooking and talking. 
   (3) He’s cooking. 
   (4) He’s in the kitchen. 
 B : Which sentence is true? 
   (1) This man is playing and talking. 
   (2) This man isn’t talking. 
   (3) This man isn’t doing gym. 
   (4) This man is reading and cooking. 
 1) A (4) / B (3)   2) A (1) / B (2) 
 3) A (2) / B (3)   4) A (4) / B (1) 
 
Choose the best answer. (Items 2-5)  
2. A : What would you like to buy today? 
 B : .................... 
 1) Here is your change. 
 2) Two kilos of apples, please. 
 3) Yes, thank you. 
 4) Yes. I’m thristy.  
3. Laura : My family and I are going to Pattaya this afternoon. 

Would you like to go with us? 
 Tommy : I would like to, but I’m very busy. Thank you for 

asking. .................... 
 1) Take it easy. 
 2) Have a good time. 
 3) Take good care of yourself. 
 4) What’s the matter? 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. Which picture is the intersection? 
 

 1) 

 

2) 
 

 

 3)  4) 

  
5. This poem .................... by 

David

 a week ago. 
  1) wrote    2) is writing 
 3) is written    4) was written 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) A (4) / B (3) 
   คําถาม A ถามวา ผูชายอยูที่ไหน 
   ตอบ (4) He’s in the kitchen. = เขาอยูในหองครัว 
   จากภาพที่กําหนดให จะเห็นไดวามีตูกับขาว เตาไฟ และกระทะ    

มีผูชายคนหนึ่งกําลังทําอาหารอยู 
   (1) He’s in his friend’s house. = เขาอยูในบานของเพื่อน 
   (2) He’s cooking and talking. = เขากําลังทําอาหารและคุย 
    (3) He’s cooking. = เขากําลังทําอาหาร 
   คําถาม B ถามวา ประโยคใดเปนจริง 
   ตอบ (3) This man isn’t doing gym. = ชายคนนี้ไมไดออก

กําลังกายอยู 
   จากภาพที่กําหนดให ชายคนนี้กําลังคุยโทรศัพทขณะที่ทําอาหารอยู 
   (1) This man is playing and talking. = ชายคนนี้กําลังเลน

และคุย 
    (2) This man isn’t talking. = ชายคนนี้ไมไดกําลังคุย 
    (4) This man is reading and cooking. = ชายคนนี้กําลังอาน

และทําอาหาร  
2. เฉลย 2) Two kilos of apples, please. 
   เอ : วันนี้คุณตองการซื้ออะไรคะ 
   บี : ขอแอปเปล 2 กิโลกรัมคะ 
   Two kilos of apples, please. = ขอแอปเปล 2 กิโลกรัมคะ 
   บอกสิ่งของที่ตองการซื้อและปริมาณไดอยางสุภาพ 
  1) Here is your change. = นี่คือเงินทอนของคุณคะ/ครับ 
  3) Yes, thank you = ใช ขอบคุณ 
  4) Yes. I’m thristy. = ใช ฉัน/ผมกระหายน้ํา 

3. เฉลย 2) Have a good time. 
   ลอรา : ฉันกับครอบครัวจะไปพัทยาบายนี้ คุณอยากจะไปกับ

พวกเราไหม 
   ทอมมี่ : ผมอยากไป แตผมยุงมาก ขอบคุณที่ถาม เที่ยวให

สนุกนะ 
   Have a good time. = เที่ยวใหสนุกนะ 
   ใชพูดเมื่อทราบวาผูอื่นจะไปทองเที่ยว 
  1) Take it easy. = ใจเย็นๆ 
  3) Take good care of yourself. = ดูแลตัวเองดีๆ นะ 
  4) What’s the matter? = เกิดอะไรขึ้น, เปนอะไรหรือเปลา  

4. เฉลย 2)  

 
   โจทยถามวา ภาพใดคือสี่แยก 
 

     เปนภาพของสี่แยก (intersection)  

 

  1)  เปนภาพของสะพานลอย (pedestrian 

bridge, footbride) 
 

  3) 

  

เปนภาพของไฟจราจร (traffic light) 

 

  4) 
  

เปนภาพของทางมาลาย (pedestrian  

 crossing, zebra crossing, crosswalk)  
5. เฉลย 4) was written 
   บทกวีนี้ไดถูกแตงขึ้นโดยเดวิดเมื่อหนึ่งสัปดาหที่ผานมา 
   was written = ไดถูกแตงขึ้น 
   ใชรูปแบบ Passive Voice เพราะประธานของประโยคนี้ คือ This 

poem เปนสิ่งของหนึ่งชิ้นซึ่งทํากิริยาเขียนหรือแตงเองไมได แตเปนผูถูกกระทํา 
มีโครงสราง คือ Subject + Verb to be + V3 โดยใช Past Simple Tense 
เพราะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นและจบลงแลวในอดีต สังเกตไดจากคําบอกเวลา  
a week ago ประโยคนี้จึงใช was ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 (V2) ของ Verb to be 
แลวตามดวย written ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 3 (V3) ของ write 
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